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W niedzielę, 22 września br., w parafii Świę-
tego Zygmunta w Żelichowie, 15 Stowarzyszeń 
Rycerstwa Niepokalanej  i  8  kół  z  diecezji  tar-
nowskiej świętowało 25-lecie powstania.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Stanisław 
M. Piętka - prezes narodowy MI. W koncelebrze uczest-
niczyli: diecezjalny asystent MI z Tarnowa ks. prałat 
Stanisław Bilski, który wygłosił homilię oraz kapłani 
opiekunowie lokalnych wspólnot MI: ks. Andrzej So-
bol - proboszcz parafii Żelichów, ks. Tadeusz Wiszniew-
ski - proboszcz parafii NSNMP w Klikowej, ks. Roman 
Deszcz - proboszcz parafii Korzeniów, ks. Piotr Łoboda 
- wikary parafii Św. Katarzyny w Sławęcinie, ks. Robert 
Osak z Pilzna, ks. Kazimierz Kuman z Mielca. W uroczy-
stościach jubileuszowych wzięli udział także: ks. prałat 
Ryszard Banach, ks. Marian Kujda – proboszcz parafii 
Borusowa oraz ks. Grzegorz Nosal z Tarnowa.

O. Stanisław Piętka w imieniu Zarządu Narodowego 
MI wręczył dla miejscowego Stowarzyszenia Rycerstwa 
Niepokalanej w Żelichowie dyplom gratulacyjny.

Po Eucharystii wszystkie delegacje udały się do domu 
weselnego w Woli Żelichowskiej na uroczysty obiad 
i słodki poczęstunek, którego głównym sponsorem był 
Adam Drewniany, polonijny przedsiębiorca, pochodzą-
cy z Żelichowa. 

Rycerstwo Niepokalanej to ruch katolicki  założony 
przez św. Maksymiliana Maria Kolbe 16 paździer-
nika 1917 r. we Włoszech. Założyciel nazwał go Militia 
Immaculata – co w tłumaczeniu z języka łacińskiego 
znaczy Milicja Niepokalanej  czyli Rycerstwo Niepoka-
lanej. Od 1919 organizacja działa w Polsce, a 20 grud-
nia 1919 jej program oficjalnie zatwierdził biskup Adam 
Sapieha. Centrum Narodowe Rycerstwa znajduje się 
w Niepokalanowie. Członkowie Rycerstwa jako głów-
ne zadanie stawiają sobie szerzenie królestwa Chrystu-
sowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. 
Pobudzają wszystkich, duchownych i świeckich, do od-
dania się Jej na wierną służbę w misji, którą pełni jako 
Matka Kościoła. Wiesław Lizak

JUBILEUSZ 25-LECIA WSPÓLNOTY 
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
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OD WYDAWCY
W 84. numerze Gazety 

Gręboszowskiej mogą Pań-
stwo przeczytać podsumo-
wanie minionego kwartału, 
który bez wątpienia obfitował 
w wiele ważnych i interesują-
cych wydarzeń społeczno-kul-
turalnych. Przede wszystkim 
18 sierpnia br. gmina Grę-
boszów była gospodarzem 

kolejnej odsłony Małopolskiego Festiwalu Sma-
ku. Przedsięwzięcie to było finansowane z budże-
tu Województwa Małopolskiego. Spotkało się ono 
z ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród 
mieszkańców naszego powiatu ale i wielu gości 
z terenu całej małopolski. Tego dnia boisko spor-
towe w Woli Żelichowskiej po brzegi wypełnione 
było sympatykami regionalnej kuchni i natural-
nych, ekologicznych produktów. Trzeba przyznać, 
że było to duże przedsięwzięcie pod względem or-
ganizacyjnym i logistycznym. Doskonała aura, wy-
soka frekwencja oraz niepowtarzalna atmosfera 
tego wyjątkowego święta z całą pewnością na długo 
pozostaną w pamięci wszystkich, którzy tamto nie-
dzielne popołudnie zdecydowali się spędzić w Woli 
Żelichowskiej. W organizację wydarzenia zaangażo-
wanych było wiele podmiotów na czele z Urzędem 
Gminy w Gręboszowie oraz GCKiCz. Swój udział 
miały również Koła Gospodyń Wiejskich, które za-
prezentowały szeroki wachlarz umiejętności kuli-
narnych przygotowując na tą okazję mnóstwo dań, 
przekąsek i deserów, które każdy mógł degustować. 
Relację z tego wydarzenia zamieszczamy na łamach 
naszego lokalnego kwartalnika.

Warto zaznaczyć, że Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu naszej gminy od momentu powstania dzia-
łają niezwykle prężnie. Odkąd zarejestrowały swoją 
działalność organizują oraz aktywnie uczestniczą 
w wielu ciekawych przedsięwzięciach, spotkaniach 
oraz aplikują o środki zewnętrzne na realizację róż-
nych inicjatyw. W tym numerze zamieszczamy re-
lację ze spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy Gręboszów z wicepremierem Jarosławem 
Gowinem, jak również podsumowanie projektu 
„Smacznie i zdrowo czyli tradycyjnie” realizowane-
go przez Koło Gospodyń Wiejskich Ujście Jezuickie 
w ramach programu lokalnych inicjatyw „FIO Ma-
łopolska Lokalnie-Północ”.

W minionym kwartale obchodziliśmy również 
80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tego-
roczne powiatowe obchody tego bolesnego wyda-
rzenia odbyły się w Gręboszowie. Mieszkańcy po-
wiatu wraz z przedstawicielami władz rządowych 

i samorządowych oraz zaproszeni goście zgro-
madzili się 1 września br. przed pomnikiem mjra 
Henryka Sucharskiego, by oddać hołd bohaterom 
walczącym o wolność Rzeczypospolitej oraz uczcić 
pamięć o wszystkich ofiarach tego strasznego kon-
fliktu, który pochłonął miliony ludzkich istnień. 
W tym dniu odczytano apel Rady Gminy Grębo-
szów w sprawie obrony dobrego imienia majora 
Henryka Sucharskiego oraz upamiętnienia miejsca 
walk na Westerplatte. Warto również wspomnieć 
o rajdzie rowerowym z Gręboszowa na Westerplatte 
– inicjatywie doskonale wpisującej się w tegoroczne 
obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Ideą, która przyświecała organizatorom tego uni-
katowego przedsięwzięcia było krzewienie wiedzy 
i świadomości historycznej, upamiętnienie polskich 
bohaterów oraz obrona dobrego imienia majora 
Henryka Sucharskiego. O wszystkich tych wydarze-
niach przeczytają Państwo w aktualnym numerze 
Gazety Gręboszowskiej.

Miniony kwartał to również wiele interesują-
cych wydarzeń kulturalnych. W 84. numerze Ga-
zety Gręboszowskiej zamieszczamy m. in.: relacje 
ze spotkania autorskiego z profesorem Bogdanem 
Musiałem oraz z dorocznej akcji Narodowego Czy-
tania. Publikujemy również informacje dotyczące 
sportu, tj. relację z „Małopolska CUP 2019” – tur-
nieju piłki nożnej trampkarzy oraz wyniki i tabele 
rozgrywek klasy A i B piłki nożnej seniorów.

Jedną z kluczowych inwestycji jaka realizowa-
na jest na terenie naszej gminy jest budowa mostu 
w Borusowej. W aktualnym numerze mogą Pań-
stwo przeczytać najważniejsze informacje dotyczą-
ce postępu prac i zdjęcia z placu budowy. 

W najnowszym numerze Gazety Gręboszowskiej 
ponadto mogą Państwo przeczytać informacje od-
noszące się do jubileuszu 25 - lecia wspólnoty Ry-
cerstwa Niepokalanej w Żelichowie, jak również 
publikacje dotyczące tematyki zdrowia („Bóle głowy 
– kierunki leczenia” oraz „Osteoporoza”). 

W minionym okresie gościliśmy w Gręboszo-
wie wiceminister zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko, 
posłankę na sejm RP, która spotkała się z przedsta-
wicielami samorządu powiatu dąbrowskiego, oraz 
mieszkańcami gminy Gręboszów. Relacje z tego spo-
tkania zamieszczamy w aktualnym numerze gazety.

To tylko część tematów jakie wypełniły aktualny 
numer naszej Gazety Gręboszowskiej. Zachęcamy 
do lektury.

Wiesław Lizak

GAZETA GRĘBOSZOWSKA
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Małopolski Festiwal Smaku po raz pierwszy za-
witał na Powiśle Dąbrowskie, do gminy Gręboszów, 
a dokładniej do Woli Żelichowskiej, którą w upal-
ną niedzielę (18.08. br.) opanowały tłumy smako-
szy. Zgromadzonych przywitała Anna Pieczarka 
z zarządu województwa, a także gospodarz gminy 
Gręboszów wójt Krzysztof Gil. Organizatorom to-
warzyszyli także poseł Wiesław Krajewski oraz 
senator Kazimierz Wiatr.

Festiwal Smaku w Woli Żelichowskiej jest 
najlepszym potwierdzeniem słuszności decyzji 
o organizowaniu w tym roku małopolskich wy-
darzeń kulinarnych także w mniejszych miej-
scowościach, w których dotąd nie było takich 
imprez. Zaangażowanie gospodyń z powiatu dą-
browskiego w przygotowanie różnych pyszno-
ści było bardzo duże, a frekwencja na festiwalu 
ogromna. Gorąco dziękuję również wójtowi Grę-
boszowa Krzysztofowi Gilowi za pomoc w orga-
nizacji piątej odsłony Małopolskiego Festiwalu 
Smaku – dodała Anna Pieczarka.

W czasie trwania festiwalu mistrz kuchni An-
drzej  Polan  prezentował pokazy gotowania 
i warsztaty kulinarne. Proces przygotowania potraw 
opatrzony był dokładnym instruktarzem i omówie-
niem sposobu przygotowania każdego dania. Po-
trawy przygotowane były z produktów lokalnych, 
tradycyjnych i regionalnych. Wśród dań znalazły 
się m. in.: pieczeń jagnięca podawana w kwaśni-
cy z młodymi ziemniakami oraz śliwkami, a także 
pyszne kruche ciasto ze śliwkami i marcepanem. 
Przygotowane przez mistrza potrawy uczestnicy 
Małopolskiego Festiwalu Smaku mogli degustować. 

Podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku zapre-
zentowało się 10 Kół Gospodyń Wiejskich z gminy 
gręboszów:
Koło Gospodyń Wiejskich Ujście Jezuickie 
Koło Gospodyń Wiejskich Zapasternicze 
Koło Gospodyń Wiejskich Borusowa 
Koło Gospodyń Wiejskich Biskupice 
Koło Gospodyń Wiejskich Hubenice 
Koło Gospodyń Wiejskich Lubiczko 
Koło Gospodyń Wiejskich Wola Gręboszowska 
Koło Gospodyń Wiejskich Gręboszów 
Koło Gospodyń Wiejskich Bieniaszowice 
Koło Gospodyń Wiejskich Wola Żelichowska

oraz 6 z terenu Powiśla Dąbrowskiego:

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
Radgoszcz 
Koło Gospodyń Wiejskich Bolesław 
Koło Gospodyń Wiejskich Mędrzechów 
Koło Gospodyń Wiejskich Podborze 
Koło Gospodyń Wiejskich Laskówka Delastowska 
(gmina Szczucin)

Każde z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowało 
mnóstwo pyszności, począwszy od dań mięsnych, 
po jarskie oraz wyszukane tradycyjne polskie cia-
sta drożdżowe i najrozmaitsze słodkości. Ponadto 
w ramach Małopolskiego Festiwalu Smaku odbył 
się konkurs na najsmaczniejsze dania i potrawy. 
Każde KGW zgłosiło jedną wybraną potrawę, która 
podlegała ocenie komisji konkursowej w składzie: 

MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU 
NA POWIŚLU DÇBROWSKIM
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Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego, 
Lesław Wieczorek – starosta dąbrowski, Krzysztof Gil 
– wójt gminy Gręboszów, Monika  Gubała – dyrektor 
Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Pro-
mocji UMWM oraz kuchmistrz Andrzej  Polan. Zwy-
ciężczyniami okazały się panie z KGW Wola Żelichow-
ska za doskonały gulasz z kluskami babci Andzi. Ponadto 
wyróżnienia powędrowały do: Stowarzyszenia Koło Go-
spodyń Wiejskich Radgoszcz za radgoskie parzoki, Koła 
Gospodyń Wiejskich Hubenice – Kozłów za zupę z dyni, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie za pączki z Mę-

drzechowa oraz do Koła Gospodyń Wiejskich Uj-
ście Jezuickie za wyluzowaną kaczkę nadziewaną 
wieprzowiną z żurawiną i jabłkami duszonymi 
w winie. 

Spośród produktów, które zgłosili do konkur-
su lokalni wystawcy tryumfowała Winnica Bogu 
– Miła za wino Irenka. Wyróżnienia przyznano 

Tadeuszowi Zawodnemu z Gręboszowa za miód 
nektarowy spadziowy oraz Lavendziarni za lemonia-
dę lawendową Lavendynka.

Małopolski Festiwal Smaku, to nie tylko smako-
wanie doskonałych dań i tradycyjnych potraw. To 
również występy artystyczne lokalnych zespołów 
i artystów. W tym dniu na scenie zaprezentował 
się „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gręboszowskiej” 
w składzie:  Laura  Chruścicka,  Patrycja  Gra-
biec, Karolina Sarat, Karolina Kaczówka, Natalia Maroszek, Jowita Sojka, Natalia Zawa-
da, Ewelina Dąbroś, Aleksandra Januś, Patryk Trela, Łukasz Bociek, Błażej Białas, Kamil 
Grabiec oraz Grzegorz Januś. Zespół zaprezentował tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe przy 
akompaniamencie akordeonu, na którym zagrał Marek Ciepiela. Zespół działa przy GCKiCz pod kie-
rownictwem Emilii Misterka.

Swoje wokalne umiejętności zaprezentowała również Wiktoria Woziwoda. Ponadto, tak licznie ze-
brana tego dnia publiczność, usłyszała występ zespołu wokalnego „Impresjon”, który wystąpił w składzie: 
Karolina Sarat, Katarzyna Lizak-Bałut, Adrian Kaczówka i Tomasz Lizak. Dodatkowo mogli-

śmy usłyszeć utwory w klimatach blu-
sa w wykonaniu zespołu „Obywatele 
DT” z Dąbrowy Tarnowskiej. Gwiazdą 
wieczoru był zespół „Pozytywnie Na-
kręceni”, który zaprezentował autor-
ski program zawierający utwory utrzy-
mane w stylu folkowym. 

Bezpośrednim realizatorem Ma-
łopolskiego Festiwalu Smaku było 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Gręboszowie.

Wiesław Lizak
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SPOTKANIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Z TERENU GMINY GRÊBOSZÓW 

Z WICEPREMIEREM JAROSŁAWEM GOWINEM
Spotkanie jakiego nie było! W rodzinnej atmos-

ferze rozmowy i dyskusji odbyło się spotkanie Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gręboszów 
z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Przyby-
łych powitał przewodniczący Rady Gminy Marek 
Mosio oraz wójt Krzysztof Gil. Była to okazja do za-
prezentowania dorobku tych organizacji na takim 
forum. Wyróżnienie Kół z terenu gminy Gręboszów 
było okazją do podziękowania im za rekordową 
w skali powiatu ilość powołanych tego typu orga-
nizacji oraz za ich pracę i aktywność. W spotkaniu 
wzięli udział również radny sejmiku województwa 
małopolskiego Stanisław Bukowiec, który mówił 
o pracy w samorządzie wojewódzkim oraz o szan-
sach rozwoju przedsiębiorczości. Nadmienił także 
o możliwościach pozyskiwania środków oraz per-
spektywach i szansach dla gminy Gręboszów. Wśród 
gości znaleźli się również wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Kupiec, oraz radny miasta Tarno-
wa Dawid Solak.

Była to okazja do podziękowania wiceszefowi rzą-
du za ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, która 
ułatwiła zakładanie tych organizacji. Wśród tema-
tów „rozmów o Polsce” – jak to ujął premier – znala-
zły się też kwestie przedsiębiorczości, powodzi oraz 
polityki prorodzinnej. Uczestnicy podnosili kwestie, 
które ich nurtowały. Na pamiątkę wizyty na terenie 
gminy Gręboszów, Jarosław Gowin otrzymał miód 
z gręboszowskiej pasieki Tadeusza Zawodnego.

Po części oficjalnej była okazja do zrobienia sobie 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz do skonsu-
mowania poczęstunku przygotowanego przez KGW 
Gręboszów i KGW Borusowa. 

Premier Gowin w towa-
rzystwie wójta oraz prze-
wodniczącego Rady wraz 
z gośćmi złożyli kwiaty pod 
pomnikiem mjr. Sucharskie-
go w związku ze zbliżającą się 
80. rocznicą wybuchu II woj-
ny światowej. Wartę pod 
pomnikiem trzymali Strzel-
cy z Jednostki Strzeleckiej 
w Dąbrowie Tarnowskiej. Na 
koniec, pamiątkowe koszulki 
z okazji zbliżającego się raj-
du z nazwiskami GOWIN 
i BUKOWIEC otrzymali od 
organizatora Marka Mosio 
obaj goście.

Marek Mosio
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
Po ponad  dwumiesięcznym okresie odpoczynku dzie-

ci i młodzież wróciły do zajęć szkolnych. Inauguracja roku 
szkolnego w naszej gminie odbyła się 2 września br. i roz-
poczęła się uroczystą mszą św. w kościele pw. WNMP 
w Gręboszowie. Zaraz po niej wszyscy udali się przed bu-
dynek Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, gdzie odbył się 
uroczysty apel. 

Dyrektor szkoły Jerzy Misterka powitał wszystkich 
uczniów, którzy od nowego roku szkolnego będą zdobywać 
wiedzę w murach tej placówki. Była to wyjątkowa chwila 
w szczególności dla tych najmłodszych, którzy po raz pierw-
szy przekroczyli progi szkoły w Gręboszowie. Dyrektor 

zwrócił się z apelem do uczniów, aby od samego początku wzięli się do pracy, aby na koniec roku mogli być 
zadowoleni z osiągniętych wyników. 

 W związku z przypadającą 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, dyrektor przypomniał o tragicz-
nych wydarzeniach z tego okresu. Uczniowie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem 
patrona szkoły majora Henryka Sucharskiego.

Wójt gminy Krzysztof Gil w swoim wystąpieniu 
życzył wszystkim uczniom wytrwałości w zdobywa-
niu wiedzy w nadchodzącym roku szkolnym, pod-
kreślając jak ważna dzisiaj jest edukacja. Prosił ich, 
aby wykorzystali w 100 % możliwości jakie daje im 
szkoła. Zwrócił się także do rodziców, aby od począt-
ku roku szkolnego wspierali swoje dzieci i  mobilizo-
wali ich do nauki. 

W uroczystościach inaugurujących rok szkolny 
2019/20 wzięli udział uczniowie, grono pedagogicz-
ne, rodzice oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych: wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, przewod-
niczący Rady Gminy Marek Mosio, sekretarz gminy 
Zdzisław Kogut, oraz dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Wiesław Lizak. 

Po części oficjalnej uroczystości uczniowie udali się do klas, by tam spotkać się ze swoimi wychowaw-
cami i poznać nowe rozkłady zajęć na najbliższe tygodnie. Wychowawstwa objęli następujący nauczyciele: 
Anna Dembińska – klasa I, Sabina Kuta – kl. II, Beata Brożek – kl. III, Anna Ruta – kl. IV, Marta Kochan 
– kl. V a, Katarzyna Szczygieł – kl. V b, Anna Radło – kl. VI, Anna Chmura – kl. VII, Anna Potępa – kl. VIII.

Wiesław Lizak
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NOWY MOST JUŻ W KRÓTCE
Rozpoczęte, pod koniec marca, prace na budo-

wie mostu w Borusowej idą dość szybko i zgodnie 
z planem. Widać już wyraźne zarysy mostu, który 
połączy dwa województwa: małopolskie i święto-
krzyskie. Jedynie w maju prace zostały przerwane 
na kilka dni z powodu wysokiego poziomu wód na 
Wiśle, gdyż wielka woda zalała międzywale. Prowa-
dzone w tym czasie prace przy palowaniu podstaw 
do mostu, w związku z zagrożeniem powodziowym, 
zostały wstrzymane. Ale kolejne miesiące sprzy-
jały robotom, gdyż było ciepło i sucho. Obecnie 
prowadzone są prace przy 12 podporach z czego 
ta nurtowa nad Wisłą będzie miała 130 metrów. 
Wykonywane są: wykopy fundamentowe, monta-
że zbrojenia filarów, betonowanie, spawanie blach 
zespalających. Ponadto wykonuje się zasypywanie 
stawu materiałem ziemno-skalnym w celu budowy 
nasypu przed podporą nr 1. Do końca roku plano-
wane jest wykonanie wszystkich filarów mostu, 
powstanie stanowisko do nasuwania, a przy nurcie 
rzeki zostanie wybetonowanych kilka przęseł. Jak 
dotychczas, prace nie kolidują z przeprawą pro-
mową. Ruch lokalny odbywa się normalnie. Za re-
alizację tej jakże potrzebnej inwestycji odpowiada 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR 
Sp. z o.o. z Zawiercia.

W sierpniu br. postęp prac przy budowie mo-
stu wizytował wicemarszałek Łukasz Smółka 
wspólnie z Mariuszem Goskiem, członkiem zarzą-
du województwa świętokrzyskiego, starostą dą-
browskim Lesławem Wieczorkiem, wójtem Grę-
boszowa Krzysztofem Gilem i posłem Wiesławem 
Krajewskim. 

To ułatwienie, na które od lat czekali mieszkań-
cy województw małopolskiego i świętokrzyskie-
go. Cieszę się z postępu prac, które kilka miesięcy 
temu rozpoczęliśmy. Mam nadzieję, że pod koniec 
przyszłego roku będziemy mogli oficjalnie otwo-
rzyć nowy most na Wiśle – mówił Łukasz Smółka, 
wicemarszałek Małopolski.

Jestem przekonany, że budowa mostu, przy-
czyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 
obu województw i przyspieszenia rozwoju go-
spodarczego okolicznych powiatów – mówił Ma-
riusz Gosek, członek zarządu województwa świę-
tokrzyskiego.

Przeprawa w Borusowej na Drodze Wojewódz-
kiej nr. 973 ma mieć 677 metrów długości, jezdnię 
o szerokości 7 metrów i dwa pasy ruchu. Z myślą 
o pieszych i rowerzystach, wzdłuż mostu powsta-
ną chodniki i ścieżka rowerowa. Inwestycja zastąpi 

przeprawę promową, która łączy Borusową z No-
wym Korczynem i ułatwi komunikację wojewódz-
twa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Opracował Wiesław Lizak
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NARODOWE CZYTANIE 2019
Dnia 7 września br. w Gmin-

nym Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Gręboszowie, podobnie jak 
w całej Polsce, odbyło się Narodo-
we Czytanie. Podczas tegorocznej 
odsłony akcji Para Prezydencka 
zaproponowała do czytania  No-
wele polskie.  Licznie zebrani 
mieszkańcy naszej gminy z przed-
stawicielami Rady Gminy Grębo-
szów, szkoły podstawowej, 
kół gospodyń wiejskich czy-
tali takie nowele jak:  Dobra 
pani Elizy Orzeszkowej, Dym 
Marii Konopnickiej, Kata-
rynka Bolesława Prusa, Mój 
ojciec wstępuje do strażaków 
(ze zbioru: Sanatorium pod 
Klepsydrą) Bruno Schulz, 
Orka Władysława Stanisława 
Reymonta, Rozdzióbią nas 
kruki, wrony… Stefana Żeromskie-
go, Sachem Henryka Sienkiewicza 
czy Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) 
Henryka Rzewuskiego. Jak napisała 
Para Prezydencka: „Jest to wybór tek-
stów, których wspólnym mianowni-
kiem jest polskość w połączeniu z tre-
ściami uniwersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem. Ich 
zwięzła forma idzie w parze z mistrzo-
stwem stylu i plastycznością, która po-
zostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualno-
ści. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić 
wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii”. 

Spotkanie wzbogacone zostało piękną muzyką w wykonaniu Tomasza Lizaka oraz Oli Piątek, a także 
słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupicach. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami włączyli się w tą jakże piękną akcję.
Monika Kilian

 *** 

PODZIÊKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie Panu Helmutowi Proske i drużynie Alte Herreu klubu SG 

Hohenahr z Niemiec  za stroje sportowe jakie otrzymaliśmy za pośrednictwem Pana Józefa Karcz-
marczyka z Kędzierzyna Koźla. Otrzymane stroje zostały przekazane miejscowej drużynie oldbojów, 
która regularnie spotyka się na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, by wspólnie roz-
wijać swoją sportową pasję i dbać o kulturę fizyczną. Stroje będą wykorzystywane w czasie treningów 
i meczów rozgrywanych przez drużynę. 

Chęć współpracy i dostrzeganie potrzeb innych jest niezwykle cenną i wyjątkową cechą. 
W imieniu swoim, jak i całej drużyny pragnę jeszcze raz podziękować za Pańską bezinteresowną po-
moc i gest dobrej woli. Wiesław Lizak
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PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU 
„SMACZNIE I ZDROWO CZYLI TRADYCYJNIE”

Koło Gospodyń Wiejskich Ujście Jezuic-
kie realizowało projekt „Smacznie i Zdrowo 
czyli tradycyjnie” przy współpracy z Ope-
ratorem Stowarzyszenie Forum Oświato-
we Klucze z siedzibą ul. Zawierciańska 30, 
32-310 Klucze. Projekt sfinansowano w ra-
mach programu lokalnych inicjatyw „FIO 
Małopolska Lokalnie-Północ”. 

Głównym celem projektu był rozwój 
młodej organizacji, jaką jest Koło Gospo-
dyń Wiejskich Ujście Jezuickie, przez zakup 
brakującego sprzętu gastronomicznego. 
Wydatki na ten cel wyniosły 5 000,00 zł. 

W projekcie wzięło udział 30 osób: byli to zarówno członko-
wie Koła Gospodyń Wiejskich, jak i inni mieszkańcy wsi Ujście 
Jezuickie. W ramach projektu odbyły się wykłady prowadzone 
przez kucharza oraz dietetyka. Uczestnicy uzyskali dodatko-
wą wiedzę m.in. z zakresu bezpieczeństwa, przechowywania 
i utrwalania żywności. Dużym zainteresowaniem uczestników 
cieszyły się zagadnienia związane z zasadami racjonalnego 
żywienia oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. Uczestnicy 
projektu wzięli udział w szkoleniu z bezpiecznej obsługi sprzę-
tu gastronomicznego. Zostało ono przeprowadzone przez 
kucharza przy wykorzystaniu instrukcji użytkowania i opisu 
użytkowego sprzętu. Omówiono również przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa higieny pracy. Kolejnym etapem projektu był 
cykl 5 warsztatów kulinarnych, w ramach których uczestnicy 
przygotowywali potrawy przy współpracy z kucharzem. Po 
zakończonej realizacji projektu „Smacznie i Zdrowo czyli tra-
dycyjne” zorganizowano konferencję, podczas której odbyła 
się degustacja potraw, a uczestnikom projektu i przybyłym 
gościom wręczono foldery z przepisami na potrawy. 

W uroczystym podsumowaniu projektu wzięli udział zaproszeni goście: poseł na sejm RP Wiesław Kra-
jewski, starosta powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek, wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, kierownik 
biura powiatowego ARiMR 
w Dąbrowie Tarnowskiej An-
drzej Giza, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 
Michał Wolak, radny Rady 
Powiatu Dąbrowskiego Seba-
stian Kądzielawa.

Udział w projekcie przy-
czynił się do rozwoju pasji ku-
linarnych, poznania nowych 
technik przygotowywania po-
traw, popularyzacji zdrowego 
stylu życia i zdrowego odży-
wiania wśród uczestników. 

Katarzyna Janowiec



GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 11 -

Jesiennym popołudniem 26 września br. w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyło się spotkanie autor-
skie z profesorem Bogdanem Musiałem- historykiem, autorem 
książki „Kto dopomoże żydowi”. W spotkaniu wzięli udział licznie 
zebrani mieszkańcy gminy Gręboszów wraz z wójtem gminy Krzysz-
tofem Gilem, przewodniczącym Rady Gminy Markiem Mosio. 
Obecna była również Pani Stanisława Niedźwiadek- wnuczka Anny 
Kaczmarczyk. Piotr Heleniak wraz ze wspomnianą siostrą Anną 
z Ujścia Jezuickiego ukrywali w czasie II wojny światowej dziewię-
cioro uciekinierów z getta w Żabnie. Opiekowali się nimi przez 32 
miesiące, aż do wyzwole-
nia w styczniu 1945 r., za 
co odznaczeni zostali me-

dalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Słodki poczęstunek 
dla zebranych przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Woli Gręboszowskiej. 

„Kto dopomoże żydowi to książka o wielowymiarowym tytule. 
Zdanie wzięte z okupacyjnych ustaw niemieckich można dopeł-
niać na wiele sposobów. Ten, kto pomagał podlegał karze śmier-
ci. Po wojnie dostawał Medal Sprawiedliwego Pośród Narodów 
Świata, ale bywał też nazywany antysemitą. Dyskusja dotycząca 
postaw Polaków wobec Holocaustu, roi się od skrajnie sprzecz-
nych opinii i sądów. Cechują ją skrajne emocje, płynące z różnych 
doświadczeń, które są absolutyzowane. Bogdan Musiał w swej 
książce nie kieruje się jednak emocjami, ale daje rzeczową wy-

kładnię prawa niemieckiego, które w żadnym innym 
okupowanym kraju nie było tak surowe i bezwzględ-
ne wobec tych, którzy w jakikolwiek sposób udzielili 
pomocy Żydom. Stopień gotowości w polskim społe-
czeństwie do pomocy prześladowanym Żydom był na 
tyle duży, że niemieccy okupanci czuli się zmuszeni 
stworzyć specjalne prawodawstwo penalizujące takie 
postawy oraz stosować drakońskie kary i represje. Ich 
celem było stworzenie atmosfery strachu, aby w ten 
sposób wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć 
pomoc skazanym na śmierć Żydom.
Profesor  Bogdan Musiał  - wybitny niemiecki 

historyk. Urodzony w 1960 r. w Wielopolu. W 1985 roku uzyskał azyl polityczny w Republice Federalnej 
Niemiec, a w 1992 r. obywatelstwo niemieckie. W latach 1990-1998 studiował historię, nauki politycz-
ne i socjologię w Hanowerze i Manchesterze. Stypendysta fundacji Friedrich-Ebert-Stiftung (1991-1998), 
od 1999 do 2004 r. pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Habilitację uzyskał 
w 2005 r. Były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, od 
2010 r. profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Autor licznych książek historycznych, 
m.in. „Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne” (2001), „Na 
Zachód po trupie Polski” (2009), „Przewrót majowy 1926 roku 
w oczach Kremla” (2009), „Wojna Stalina. 1939-1945. Ter-
ror, grabież, demontaże” (2012), „Geneza paktu Hitler-Stalin 
fakty i propaganda” (2012), „Sowieccy partyzanci 1941-1944” 
(2014) oraz najnowszej „Kto dopomoże Żydowi…” (2019). 

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z PROFESOREM BOGDANEM MUSIAŁEM

Monika Kilian
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POWIATOWE OBCHODY 80. ROCZNICY WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ W GRÊBOSZOWIE

1 września 1939 roku bez wypowiedzi wojny III 
Rzesza Niemiecka zaatakowała Rzeczpospolitą na ca-
łej długości granicy między obydwoma państwami. 
Tego dnia na Polskę działając zgodnie z planem Hitle-
ra napadła od południa także armia słowacka. Wojsko 
polskie mimo ogromnej dysproporcji sił od początku 
stawiało bohaterski opór licząc na rychłą pomoc alian-
tów zachodnich. 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 
niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ob-
strzał Westerplatte wojskowej składnicy tranzytowej na 
terenie wolnego miasta Gdańska bronionej przez załogę 
około 200 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka 
Sucharskiego. Przez 7 dni odpierała ona powtarzające 
się ataki niemieckie z morza z ziemi i powietrza stając 
się symbolem polskiego oporu. Zgodnie z rozkazem 
Adolfa Hitlera wojska niemieckie prowadziły wojnę 
bezwzględną, totalną, skierowaną również przeciw lud-
ności cywilnej. Lotnictwo niemieckie bombardowało 
nie tylko cele wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale do-
konywało ataków na miasta, w których nie było obiek-
tów militarnych czy przemysłowych. II wojna światowa 
trwała 6 lat i pochłonęła 72 miliony istnień ludzkich. 

Po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń społecz-
ność powiatu dąbrowskiego zgromadziła się w Grębo-
szowie, miejscu urodzenia bohatera majora Henryka 
Sucharskiego, aby w kościele, w którym niegdyś się 
modlił oraz pod jego pomnikiem uczcić tych, którzy 
bronili naszą Ojczyznę, za nią cierpieli i oddawali życie. 

Powiatowe obchody 80 rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą 

w kościele pw. WNMP 
w Gręboszowie, której 
przewodniczył dziekan 
dekanatu dąbrowskiego 
ks. prałat Stanisław Cy-
ran, a kazanie wygłosił 
ks. prałat Ryszard Ba-
nach, który przypominał 
o wydarzeniach sprzed 
80 lat, wspomniał także 
wizytę kardynała Wojty-

ły w Gręboszowie:
„ Jan Paweł II był również tu w tym kościele i sto-

jąc przy tej ambonie mówił patrząc na tablice majo-
ra Henryka Sucharskiego i księdza Piotra Halaka: 
„Z przeszłości wydobywamy wielkie światła, wielkie 
prawdy, wielkie drogowskazy, abyśmy ich nie pogu-
bili, aby one nie pogasły- trzeba rozważyć to wszystko 
co działo się 80 lat temu. Trzeba wyciągać wnioski.”

Bardzo wymownymi słowami Jana Pawła II ks. pra-
łat zakończył swoją homilię: „Każdy z was znajduje 
też w życiu jakieś swoje Westerplatte . Jakiś wymiar 
zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną 
sprawę, którą nie można zwalczyć, jakiś obowiązek, 
powinność od której nie można się uchylić nie można 
zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i war-
tości, które trzeba utrzymać i obronić w sobie i wokół 
siebie, obronić dla siebie i dla innych. „ Niech te sło-

wa Jana Pawła II, które mówił na Westerplatte, gdzie 
major Henryk Sucharski wraz ze swoimi żołnierzami 
bronił honoru Polski niech do nas przemawiają i uczą, 
bo przecież każdy z nas ma swoje Westerplatte.”

Dalsza część obchodów odbyła się na placu przed 
Szkołą Podstawową w Gręboszowie. W obchodach 
wzięli udział: honorowy obywatel gminy Gręboszów, 
ambasador RP Zenon Kosiniak- Kamysz, poseł na 
sejm Wiesław Krajewski, władze samorządowe: staro-
sta dąbrowski Lesław Wieczorek z zarządem i radny-
mi, wójtowie gmin i miast, przedstawiciele instytucji, 
urzędów, organizacji pozarządowych, związki patrio-
tyczne i służby mundurowe, społeczność szkolna, kom-
pania honorowa strażaków powiatu dąbrowskiego pod 
dowództwem kapitana Sławomira Bratko, jednostka 
strzelecka im gen Mariana Kukiela w Dąbrowie Tar-
nowskiej pod dowództwem chorążego Tomasza Rzy-
guły oraz poczty sztandarowe policji, straży pożarnej, 
jednostek OSP, szkół i PSL.

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał wójt 
gminy Gręboszów Krzysztof Gil, który po słowach 
wstępu wyraził również dumę z uczestników Rajdu 
Rowerowego na Westerplatte, którzy wzięli udział 
w porannych uroczystościach oraz złożyli kwiaty pod 
pomnikiem: „To dowód jak szanujemy naszą historię, 
pamiętajmy o naszych bohaterach nie tylko z okazji 
świąt i rocznic ale na co dzień: przechodząc przez 
wojskowy cmentarz czy też mijając pomnik majora. 
Zasługują na to. Bronili nie tylko granic ale i wartości 
na sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna. „

Dąbrowski historyk Włodzimierz Piasecki przed-
stawił rys historyczny wybuchu II wojny światowej. 
Następnie wiceprzewodnicząca Rady Gminy Grębo-
szów Edyta Dąbroś odczytała apel w sprawie obrony 
dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego oraz 
upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte. Głos 
zabrali zaproszeni goście: poseł na sejm RP Wiesław 
Krajewski, który odczytał list od prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego skierowany do wójta gminy Gręboszów 
oraz samorządowców i społeczności. Głos zabrali 
również ambasador Zenon Kosiniak-Kamysz, Lesław 
Wieczorek- starosta powiatu dąbrowskiego oraz rad-
ny rady powiatu Bogdan Bigos. Imprezę poprowadził 
Wiesław Lizak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Na koniec uroczystości poseł, ambasador, władze 
samorządowe, organizacje i związki patriotyczne, służ-
by mundurowe, zaproszeni goście, społeczność szkolna, 
społeczeństwo gminy Gręboszów oraz rodzina majora 
Henryka Sucharskiego złożyli wieńce, wiązanki i światła 
pamięci pod pomnikiem majora Henryka Sucharskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się wspólne 
śpiewanie pieśni żołnierskich przy akompaniamencie 
orkiestry dętej z Woli Mędrzechowskiej, która wystąpi-
ła pod batutą Andrzeja Komorowskiego.

Dla wszystkich uczestników Apelu Patriotycznego 
Koło Gospodyń Wiejskich Lubiczko przygotowało go-
rący poczęstunek.

Monika Kilian
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WICEMINISTER ZDROWIA JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 
Z WIZYTÇ W GRÊBOSZOWIE

W poniedziałek, 7 października br. w sali kon-
ferencyjnej GCKiCz odbyło się spotkanie z Józefą 
Szczurek-Żelazko, posłanką na sejm RP, wicemi-
nister i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorzą-
du powiatu dąbrowskiego, pracownicy służby zdro-
wia oraz mieszkańcy gminy Gręboszów. 

W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Lesław Wieczo-
rek – starosta powiatu dąbrowskiego, Krzysztof Bryk 
– wicestarosta, Jan Sipior – burmistrz Szczucina, 
Łukasz Węgrzyn – dyrektor dąbrowskiego szpitala 
powiatowego, Krzysztof Gil - wójt gminy Gręboszów 
oraz Marek Mosio – przewodniczący Rady Gminy 
Gręboszów.

Podczas spotkania Pani Minister szeroko omó-
wiła zagadnienia związane z wdrożonymi już przez 
rząd programami prorodzinnymi oraz przybliżyła 
założenia programowe projektów rządowych. W dys-
kusji mówiono o problemach w rehabilitacji i dobrej 
współpracy lekarzy rodzinnych ze szpitalem. Jednak 
głównym wątkiem dyskusji była kwestia powstania 
punktu stacjonowania karetek w gminie Gręboszów. 

W związku z otwarciem w przyszłym roku mo-
stu w Borusowej zwiększy się na pewno natężenie 
ruchu na terenie gminy Gręboszów, która oddalona 
jest około 20 kilometrów od Dąbrowy Tarnowskiej. 
Niewykluczone, że będziemy się zmagać z wypad-
kami drogowymi i różnymi zdarzeniami, częściej 
niż do tej pory. Dlatego ta pomoc musi być na miej-
scu – mówił Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów.

Będziemy obserwować, mierzyć czasy dojazdów, 
ilość zdarzeń i niewykluczone, że ten plan zabezpie-
czenia ratunkowego Województwa Małopolskiego 
będzie musiał ulec zmianie. My potrzebujemy pew-
nych analiz. Musi to być racjonalne i uzasadnione 
– oznajmiła minister Józefa Szczurek-Żelazko.

Na pamiątkę wizyty na terenie gminy Gręboszów, 
Józefa Szczurek-Żelazko otrzymała miód z grębo-
szowskiej pasieki Tadeusza Zawodnego oraz mono-
grafię naszej gminy.

Wiesław Lizak
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RAJD ROWEROWY 
Z GRÊBOSZOWA NA WESTERPLATTE

W tym roku obchodziliśmy 
80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Najtragiczniejszego 
w skutkach globalnego konfliktu, 
który pochłoną miliony ludzkich 
istnień na całym świecie. Wyda-
rzenia, które odcisnęły niezatar-
te piętno na życiorysach kilku po-
koleń tak wielu narodów, miały 
swój początek na Westerplatte. 
Dokładnie 1 września 1939 roku 
o 4.45 rozpoczęła się pierwsza 
bitwa II wojny światowej, kiedy 
to niemiecki pancernik „Schle-
swig-Holstein” rozpoczął ostrzał 
Wojskowej Składnicy Tranzyto-
wej na półwyspie Westerplatte 
bronionej przez garnizon Woj-
ska Polskiego. Dowódcą obrony 
był nasz rodak – mjr Henryk 
Sucharski. Dzisiaj ta bohaterska 
obrona Westerplatte jest dla nas 
wyjątkowym symbolem męstwa, 
odwagi i niezłomności. Wiary, 
solidarności, heroizmu ale i od-
powiedzialności. Ważne jest 
byśmy nie zapomnieli o ofierze 
jaką złożyli nasi rodacy, abyśmy 
dzisiaj mogli cieszyć się wolną 
Ojczyzną. Dlatego tak ważne jest 
upamiętnienie oraz utrwalenie 
pamięci o bohaterach, którzy 
na przestrzeni wieków walczy-
li o naszą wolność. To właśnie 
pamięć kształtuje naszą dzisiejszą 
tożsamość. 

Niezwykle interesującą i waż-
ną inicjatywą, która wpisywała się 
w tegoroczne obchody 80. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej 
był rajd rowerowy z Gręboszowa 
na Westerplatte. Ideą, która przy-
świecała organizatorom było krze-
wienie wiedzy i świadomości hi-
storycznej, upamiętnienie polskich 
bohaterów oraz obrona dobrego 
imienia majora Henryka Suchar-
skiego. Jest to niezwykle istotne, 
by dzisiaj utrwalić prawdę histo-

Apel Rady Gminy Grêboszów 
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie: obrony dobrego imienia 

mjr Henryka Sucharskiego 
oraz upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte.

Rada Gminy Gręboszów zwraca się z apelem o poszanowanie do-
brego imienia naszego rodaka urodzonego w Gręboszowie mjr Hen-
ryka Sucharskiego oraz całej załogi na Westerplatte. Pojawiające się 
w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które negują bohaterską posta-
wę, godzą w fakty historyczne. Blisko 80 lat temu niemiecki pancer-
nik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tran-
zytowej na Westerplatte co zapoczątkowało II wojnę światową, która 
pochłonęła miliony istnień ludzkich. Pierwsi do walki stanęli polscy 
żołnierze, którzy bohatersko przez 7 dni bronili tego skrawka polskiej 
ziemi pod dowództwem mjr Sucharskiego. 

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje, 
które  kontestują historyczną rzeczywistość, co przyjmujemy z dez-
aprobatą i apelujemy o poszanowanie prawdy.

Westerplatte, które przyjęło krew polskich żołnierzy zasługuje 
na godne upamiętnienie. Polska musi być wdzięczna tym dzielnym 
Polakom i państwo nie tylko powinno, ale ma obowiązek zająć się 
tym terenem, co też po latach staje się rzeczywistością. Naszym 
pragnieniem jest, aby w planowanym tam muzeum, historia 
przedstawiona została w sposób rzetelny a jej prezentacja licowała 
z powagą miejsca i wydarzeń jakie tam się rozegrały. 

Nasz apel kierujemy do całej opinii publicznej szczególnie przed-
stawicieli administracji i polityki, ludzi mediów oraz wszystkich ko-
mentujących te kwestie. Jako rodacy mjr Sucharskiego czujemy się 
w obowiązku stanąć w obronie jego dobrego imienia i prawdy o nim, 
szczególnie w czasie zbliżającej się 80. rocznicy wydarzeń z września 

1939 roku, co też czynimy niniejszym apelem. 



GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 18 -

ryczną o wydarzeniach jakie miały miejsce na 
Westerplatte podczas kampanii wrześniowej. 
Coraz częściej słyszymy niepokojące i nieuza-
sadnione głosy deprecjonujące zasługi nasze-
go rodaka mjra Henryka Sucharskiego. Jest to 
dość niezrozumiałe, że po latach, wbrew faktom 
historycznym, dąży się do podważenia jego za-
sług i męstwa, którym wykazał się jako dowódca 
obrony Westerplatte. Dlatego też Rada Gminy 
Gręboszów wystosowała apel w sprawie obro-
ny dobrego imienia mjr Henryka Sucharskiego 
oraz upamiętnienia miejsca walk na Wester-
platte, którego treść zabrali ze sobą w podróż na 
Westerplatte uczestnicy rajdu.

„Rajd ma charakter patriotyczny. Chce-
my tym samym kultywować pamięć i wiedzę 
o tym bohaterze wśród uczestników rajdu 
oraz osób, które będziemy spotykać na tra-
sie” - mówił pomysłodawca i organizator rajdu 
Marek Mosio,  przewodniczący Rady Gminy 
Gręboszów. W rajdzie wzięło udział 30 uczest-
ników, którzy wystartowali 27 sierpnia br. 
o 6.00 spod pomnika majora Henryka Suchar-
skiego, usytułowanego przy Szkole Podstawo-
wej w Gręboszowie. W przeciągu 5 dni jazdy 
pokonali łącznie ponad 650 km, by 1 września 
br. oddać hołd bohaterskiemu obrońcy We-
sterplatte, składając kwiaty na jego grobie. 

Wymagająca trasa wiodła ich przez całą Polskę 
– z Gręboszowa przez Szydłowiec, gdzie miał 
miejsce pierwszy nocleg, Warszawę, w której 
uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów pod Gro-
bem Nieznanego Żołnierza, Mławę, Kwidzyń 
aż do Gdańska i półwyspu Westerplatte, będą-
cego celem podróży. Akcja ta spotkała się z du-
żym zainteresowaniem i miała swój wydźwięk 
zarówno w mediach lokalnych, jak i tych o cha-
rakterze ogólnopolskim. 

Partnerami głównymi byli: Województwo 
Małopolskie, Powiat Dąbrowski, Gmina Grę-
boszów oraz Firma Vivento. Patronat nad 
Rajdem objął Radny Sejmiku Małopolskiego 
Stanisław Bukowiec, Starosta Dąbrowski Le-
sław Wieczorek oraz Wójt Gminy Gręboszów 
Krzysztof Gil. Partnerami byli również: Grupa 
Inicjatyw Młodzieżowych, Dąbrowski Związek 
Strzelecki Strzelec, Chicago Burger Dąbrowa 
Tarnowska, Salon Podróży Dąbrowiak, Diag-
Med, Razem po Zdrowie. Patronat medialny 
nad wydarzeniem objął: E-Kurier Dąbrowski, 
Tarnowska.tv oraz NaszePowisle.pl. Projekt 
współfinansowany ze środków budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz Powiatu Dą-
browskiego.

Wiesław Lizak
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NOWY TOMOGRAF DLA DÇBROWSKIEGO SZPITALA

MATEUSZ STARSIAK NAJLEPSZY NA KONSOLACH PS 3

Już wkrótce pacjenci będą mogli korzystać 
z nowoczesnego urządzenia. W dniu 29 lipca 
2019 r. podczas spotkania w Małopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Krakowie została przekaza-
na dla powiatu dąbrowskiego promesa w kwocie 
1,5 mln zł na zakup nowego tomografu dla dą-
browskiej placówki leczniczej.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego Piotra Ćwika, na ręce Starosty 
Dąbrowskiego Lesława Wieczorka została wrę-
czona promesa, dzięki której dofinansowana 
zostanie inwestycja „Zakup aparatury diagno-
stycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Dąbrowie Tarnowskiej”. 

- Nowoczesny sprzęt, który zostanie zakupio-
ny dzięki tym środkom, jest niezwykle ważny 
z punktu widzenia rozwoju szpitala, ale przede 
wszystkim stworzenia pacjentom jeszcze lep-
szych warunków diagnozowania i leczenia. Ser-
decznie gratuluję i życzę powodzenia w realiza-
cji inwestycji – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

Uzyskanie tak wysokiego wsparcia z Budże-
tu Państwa nie obyło by się bez zaangażowania 
posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, który 
również uczestniczył w tym spotkaniu.

- Serdeczne podziękowania dla Premiera 
Mateusza Morawieckiego na ręce Pana Piotra 
Ćwika Wojewody Małopolskiego za przyznanie 
promesy w wysokości 1,5 mln zł. na zakup to-
mografu dla naszego Szpitala. Szczególne po-
dziękowania dla Pana Posła Wiesława Krajew-
skiego za skuteczne wsparcie naszych działań 
– wypowiada się starosta.

Poseł ziemi dąbrowskiej wraz ze starostą prze-
kazali promesę dyrektorowi szpitala Łukaszowi 
Węgrzynowi.

Do spiralnego tomografu komputerowego, 
który obecnie jest na wyposażeniu, szpital dzier-
żawi lampę za około 10 tys. zł miesięcznie. Jak 
podkreślał w rozmowie dyrektor szpitala powia-
towego, wsparcie finansowe na ten cel znacznie 
przyczyni się do poprawy diagnostyki obrazowej 
i pozwoli zaoszczędzić.

Powiat dąbrowski

30 lipca br., w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie odbył się „Wakacyjny Turniej FIFA 16”, grany na konsolach 
PlayStation 3.  Do rywalizacji o miano najlepszego zawodnika gry wir-
tualnej stanęło 9 zawodników: Krystian Łos, Łukasz Tyrcha, Mateusz 
Starsiak, Patryk Dubiel, Paweł Marcinkowski, Antoni Adamczyk, Szy-
mon Kachniarz, Adrian Ciepiela, Kacper Zając. 

W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce wywalczył Mateusz 
Starsiak, drugie Patryk Dubiel, trzecie Paweł Marcinkowski. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.
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BÓLE GŁOWY – KIERUNKI LECZENIAZDROWIE
W poprzednim artykule opisałem naj-

częstsze bóle głowy w tym migrenę. Jest ona 
najostrzejszą postacią bólów głowy i wystę-
puje u 10% mieszkańców świata, niezależ-
nie od miejsca zamieszkania i koloru skóry. 
W tym artykule skoncentruję się na leczeniu 
bólów głowy. Jeśli chodzi o migrenę to lecze-
nie obejmuje dwa kierunki, po pierwsze zwal-
czanie napadów w tym leczenie swoiste np. 
tryptony np. sumamigren i nieswoiste prze-
ciwbólowe jak paracetamol i inne niesterydo-
we leki przeciwzapalne np. aspiryna. Drugi 
kierunek to leczenie profilaktyczne, tj. zapo-
bieganie napadom bólów np. B-adrenolityki, 
leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne 
i inne. Dla przerwania napadu pojawiają się 
propozycje łączenia tryptonów z niesterydo-
wymi lekami przeciw zapalnymi np. połącze-
nie Sumigrenu z Naproxenem, natomiast nie 
powinno się stosować leków narkotycznych 
bo bardzo często dochodzi do uzależnień od 
narkotyków. W leczeniu migreny wyjątkowo 
duża liczba chorych reaguje pozytywnie na 
leki typu placebo. W tej metodzie podaje się 
tabletki, które nie są lekami, lecz takie leki 
udają, a zawierają np. zwykły cukier. Po po-
daniu takiej tabletki np. zawierającej glukozę, 
przy czym chory myśli, że to silny lek na mi-
grenę, u chorego nagle ból ustępuje. Miesz-
kańcy Stanów Zjednoczonych są bardziej 
podatni na placebo nawet w 34%. Podobnie 
jak dzieci, nieco mniej podatni są mieszkań-
cy Europy, a w Polsce nie prowadzi się lecze-
nia tą metodą, pewnie zakłada się, że Polacy 
mogą reagować tylko na prawdziwe leki.

W niektórych przypadkach migreny po 
wielu latach choroby następuje transforma-
cja w codzienne bóle głowy najczęściej gdy 
dołączą się dodatkowe czynniki obciążające 
organizm np. nadciśnienie tętnicze. Takie 
codzienne bóle głowy, też należy leczyć jak 
migrenę. A teraz o najczęstszym typie bólów 
głowy, czyli o bólach głowy typu napięcio-
wego. Pod względem klinicznym jest to ból 
przeciwstawny migrenie, bo w tym bólu nie 
ma napadów, jest to ból przewlekły i nawra-

cający a nawet codzienny bez cech charakte-
rystycznych, obejmuje skronie obustronnie 
i potylicę.  Odwrotnie niż w migrenie, wysi-
łek i codzienna aktywność fizyczna nie nasila 
bólu, natomiast bóle nasilają się podczas in-
tensywnych przeżyć emocjonalnych i stresu, 
przemęczenia pracą i niedospaniu. Przyczyna 
tego typu bólu też jest nie znana a warto by-
łoby poznać przyczynę bo dotyka on połowy 
mieszkańców naszego globu. Zwykle zaczyna 
się u człowieka ok. 20-30 roku życia i trwa 
już od tej pory przez dziesiątki lat, a nawet 
do końca życia.

Jak sobie radzić z takim bólem głowy my-
ślę, że powinniśmy zacząć od środków prze-
ciwbólowych, na pierwszym miejscu pró-
bować zażyć Paracetamol 1000 mg., pod 
różną postacią np. Apap 500 mg. Jednorazo-
wo 2 tabl, by osiągnąć dawkę 1000 mg., uwa-
ga na choroby wątroby, jeśli ktoś ma cechy 
niewydolności wątroby, nie może stosować 
Paracetamolu, wtedy zaczynamy od Ibupro-
fenu po 200 mg. Nawet 4 razy po 1 tabletce, 
jeśli ktoś z kolei ma problemy z przewlekłym 
stanem zapalnym lub wrzodami żołądka lub 
dwunastnicy, to z kolei tego preparatu nie 
można zażyć. Zostają jeszcze w odwodzie inne 
preparaty, tak zwane niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne, takie jak Naproxen, Pyralgin, Ke-
tonal czy Piroxicam a także Nimesil. Oprócz 
leków przeciwbólowych możemy zwalczać 
bóle głowy innymi metodami, takimi jak: leki 
przeciwdepresyjne, rozluźniające mięśnie 
poprzeczne prążkowane tzw. myorelaksanty 
i leki przeciwlękowe np. benzodiazapiny jak 
Relanium. Niektórzy chorzy dobrze reagują 
na akupunkturę, psychoterapię, a nawet na 
podanie miejscowych wstrzyknięć toksyny 
butolinowej. W każdym razie jednym ze spo-
sobów oderwania się od przykrego bólu jest 
wyjście na zewnątrz i poszukanie pierwszych 
objawów złotej jesieni, wszak gdzieś tu już 
powinna być, bo jeżeli jej nie ma, to dopiero 
będzie nas o co mieć boleć głowa.

Z poważaniem
Marek Ziajor
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OSTEOPOROZA – PODSTÊPNY PRZEBIEG 
I NAGŁE ZŁAMANIA

Osteoporoza, to choroba powszechna, a jej 
istotą jest zmniejszenie masy kostnej i taka 
mikroprzebudowa tkanki kostnej, że kość 
staje się bardziej krucha i bardziej skłonna 
do złamań.

Przez całe życie u człowieka w kościach wy-
stępują dwa przeciwstawne procesy z jednej 
strony ciągła budowa nowej kości, a z drugiej 
strony ciągła resorpcja, niszczenie dotychcza-
sowej tkanki kostnej. W sumie daje to prze-
budowę, czyli ochronę kostną przez całe życie. 
Jest to szczególnie korzystne przy złamaniach, 
bo wówczas włączają się natychmiast procesy 
tworzenia nowej kości, a to daje szybki nadlew 
kostny w miejscu złamania. Ale w pewnych 
sytuacjach dochodzi do przewagi resorpcji, 
czyli niszczenia kości nad procesami tworze-
nia nowej kości i wtedy powstaje osteoporoza. 
Kość staje się rozrzedzona i warstwa korowa 
kości ulega ścieńczeniu. Taka kość ma mniej-
szą wytrzymałość mechaniczną i łatwiej ulega 
złamaniu. To co powyżej nazwałem „pewnymi 
sytuacjami” teraz określę jako czynniki ryzyka 
powstania osteoporozy.

Pierwszym takim czynnikiem jest płeć czło-
wieka, przyjmuje się, że występuje ona cztery 
razy częściej u kobiet niż u mężczyzn, najczęst-
sza jest osteoporoza po menopauzalna i stano-
wi ona ok. 80 % wszystkich przypadłości. Wy-
stępuje ona ok. 65 r. życia, czyli ok. 15 lat po 
menopauzie i dotyczy głównie kości gąbczastej 
stąd dominują złamania trzonów kręgów w od-
cinku piersiowym lub lędźwiowym kręgosłupa.

Drugim czynnikiem jest wiek, otóż po 70 
r. życia występuje pozostałe 20 % osteoporo-
zy, jako osteoporoza starcza, tutaj dominuje 
zanik tak warstwy korowej jak i gąbczastej, 
stąd dominują złamania szyjki kości udo-
wej i kości promieniowych kończyn górnych, 
powstają one nawet po niewielkich urazach. 
Rzadko osteoporoza może być spowodowa-
na innymi stanami lub chorobami organi-
zmu, głównie nadczynnością tarczycy, sto-
sowaniem leków, niedoborem estrogenów 
u kobiet i testosteronu u mężczyzn. Ale naj-
częściej osteoporoza występuje przy braku 
ruchu – ciągły siedzący tryb życia, przy nad-

używaniu alkoholu i paleniu papierosów, 
przy jednostronnej diecie i nadużywaniu le-
ków, to pewnik kłopotów z osteoporozą. 

Rozpoznanie choroby stawiamy po wy-
konaniu densytometri, która bada gęstość 
mineralną kości BMD. Gdy wartości BMD 
wynoszą od - 1 do - 2,5 rozpoznajemy oste-
openię, czyli stan przedosteoporotyczny, tu-
taj organizm jeszcze zregeneruje tkankę ko-
stną przy odpowiedniej diecie i ćwiczeniach 
fizycznych, a gdy BMD jest powyżej - 2,5 roz-
poznajemy osteoporozę o tu konieczne jest 
już leczenie farmakologiczne. 

W leczeniu osteoporozy musimy hamować 
procesy resorpcji czyli niszczenia kości a po-
budzać kościotworzenie. Tutaj pierwszym 
działaniem jest leczenie ruchem, odpowied-
nio dobrane ćwiczenia, które pobudzają wy-
twarzanie nowej tkanki kostnej, ale dobrane 
tak by nie spowodować przeciążeń i złamań, 
przecież osłabionej kości – są podstawą za-
pobiegania i leczenia osteoporozy. Po drugie 
odpowiednia dieta, bogata w wapń, witami-
ny i mikroelementy  w tym najważniejszą dla 
kości witaminę D z ograniczeniem alkoholu, 
kawy oraz zaprzestaniem palenia papiero-
sów jest konieczna dla leczenia. Po trzecie 
leki stosowane przez lekarza powodują po-
budzenie procesów odnowy kości i dają wy-
leczenie. Z moich obserwacji wiem jak ważne 
jest światło słoneczne przy leczeniu i zapo-
bieganiu osteoporozie, a bierze się to stąd, iż 
witamina D3 u człowieka jest syntetyzowa-
na prawie w 100 % w skórze pod wpływem 
promieni ultrafioletowych, jak Wam kiedyś 
pisałem przy działaniach promieniowania 
słonecznego. Obserwuję jak ludzie starsi któ-
rzy przebywają tylko wewnątrz pomieszczeń 
i nie wychodzą na słońce zapadają na oste-
oporozę, bo przez szyby nie przechodzi pro-
mieniowanie ultrafioletowe słońca, a więc 
nie ma wytwarzania witaminy D3 w skórze. 
Stąd jeszcze raz mogę powtórzyć, że i w tym 
sensie człowiek jest dzieckiem słońca, a więc 
słońca i jego promieni serdecznie Wam życzę 
jak najwięcej tej jesieni.

Z poważaniem Marek Ziajor

ZDROWIE
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Wprowadzeniem, przypisami  i  zdjęcia-
mi opatrzył – dr Krzysztof Struziak.

Pod koniec listopada 1914 roku w powiecie dą-
browskim wojska rosyjskie docierały do Dunajca 
powodując przymusową ewakuację mieszkańców. 
W dniu 25 listopada stanął w Gręboszowie (wraz 
ze sztabem) dowódca 3 armii rosyjskiej gen. Rad-
ko Dimitriew. W tej sytuacji linia dolnego Dunaj-
ca nie mogła stać się miejscem przegrupowania 
wojsk austro-węgierskich – brakowało bowiem 
czasu. W ciągu następnych kilku tygodni wojska 
rosyjskie znalazły się na przedpolach twierdzy 
Kraków. Jak się okazało był to największy sukces 
militarny Rosjan w czasie tej wojny. Z ewakuacji 
zachodnich terenów powiatu dąbrowskiego, po-
chodzi relacja spisana przez korespondenta „No-
wej Reformy”:

Zapadła ciemna, wichrowata noc. Zostaję na 
nocleg w Radłowie. Kanonada ani na chwilę nie 
milknie. Nieprzyjaciel zarzuca całą okolicę istnym 
gradem szrapneli i granatów ze swoich pozycji po 
prawym brzegu Dunajca, obranych mniej więcej 
w kierunku Żabna, Sieradzy, 
Odporyszowa, Zakirchala. Ba-
terie austriackie odpowiada-
ły również rzęsistym ogniem. 
Huk nieustanny spędza sen 
z powiek. Wyszedłem około 
10 godziny w nocy na rynek, 
a stamtąd na miasto w stro-
nę Biskupic Radłowskich. 
Wschodnia połać nieba niezwy-
kły przedstawia widok. Światło 
reflektorów nieprzyjacielskich 
miesza się ze słupami płomieni 
trawiących nieszczęsne nasze 
wioski w Tarnowskiem i Dą-
browskiem. Zda mi się, że na-
wet krzyki rozpaczy i chłopskie 
lamenty dochodzą mych uszu… Błąkam się do pół-
nocy po stratowanych i poniszczonych polach ra-
dłowskich, zapatrzony w te potężne łuny, z każdą 
chwilą coraz potężniejsze, co hen, daleko, za Du-
najcem, rozświetlały horyzont, a działa grzmiały 
ciągle, pomimo ciemnej nocy.

O świcie ruszyłem ku Dunajcowi. Po drodze 
spotykam grupki rodzin włościańskich, które 
pieszo, lub na wozach, podążają w kierunku do 
Radłowa i dalej. – Wszyscy z gmin naddunajec-
kich, ewakuowanych ze względu na rozgrywają-

ce się tam mordercze walki z Rosjanami. Kobiety 
zanoszą się od płaczu i tulą drobną dziatwę, któ-
ra trzęsie się od dojmującego zimna. Mężczyźni 
idą, niby cienie, posępni i milczący. Korowód tak 
mi już znany z mojej wędrówki w tych stronach. 
– Odnoszę chwilami wrażenie, że to jakiś pogrze-
bowy orszak ku Radłowu podąża…

Mamusiu, czy my jeszcze wrócimy kiedy po 
wojnie do naszej chałupy w Jadownikach – dola-
tuje mnie głos czteroletniego dziewczęcia. – Tam 
mi było dobrze i ciepło, a tutaj tak zimno…

- Wrócimy, Helciu, wrócimy, jak tylko nasi 
wyrzucą precz Moskala – uspokaja ją matka – 
i sama płaczem wybucha.

Uwagę moją zwrócił wóz, w liche zaprzężony 
szkapięta. Na wozie 80-letnia staruszka, otulona 
pierzyną, a obok postępował młody mężczyzna, 
popędzając batogiem wychudłe szkapy. 

[„Nowa Reforma” 1915, nr 106].

W tym czasie niewiele brakowało armiom 
rosyjskim, by rozpocząć marsz na Berlin i Wę-

gry. 4 armia austro-węgierska 
odeszła pod ochronę fortów 
twierdzy krakowskiej, zaś trze-
cia wycofała się w Karpaty. 
Potężną lukę pomiędzy Wisłą 
a górami starał się przesłaniać 
słaby XI Korp. (lwowski) gen. 
Sthepana Ljubičicia z 3 armii. 
Gdy główne siły austro-węgier-
skie (1 i 4 armia) rozpoczynały 
bitwę na północ od Krakowa, 
usiłował on powstrzymać rosyj-
ską ofensywę w pobliżu Brze-
ska i Zakliczyna. Jednak jego 
dwie dywizje piechoty (11 i 30) 
złożone z pułków wschodnioga-
licyjskich natknęły się na 2 ro-

syjskie korpusy (XI i XXI) i poniosły znaczne stra-
ty. Po krótkiej próbie obrony linii Raby, wojska 
austro-węgierskie odeszły więc dalej na zachód. 
Wkrótce jednak, po wygranych przez państwa 
centralne bitew między Częstochową a Krakowem 
[17-24 listopada] oraz pod Limanową i Łapano-
wem [2-12 grudnia] Rosjanie zostali zmuszeni do 
wycofania się na linię Dunajca i Nidy. W ramach 
działań pościgowych żołnierze Alpejskiego Korpu-
su Rotha wsparci częściowo przez niedawno roz-

WSPOMNIENIA JAKUBA BOJKI 
Z OKRESU OKUPACJI ROSYJSKIEJ

HISTORIA

Jakób Bojko
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bitych gen. Ljubičicia oraz niemiecką 47 Rezerwo-
wą DP dotarli do Dunajca. 

Po odepchnięciu Rosjan spod Krakowa front 
na długie miesiące ustabilizował się na linii Du-
najca i Białej, aż do chwili rozpoczęcia operacji 
gorlickiej (2 maja 1915 r.). Z tego okresu pochodzi 
zamieszczone poniżej w kilku numerach tygodni-
ka „Piast” „Sprawozdanie”. 

POWIAT DĄBROWSKI PO WOJNIE
Sprawozdanie posła Jakóba Bojki

Gręboszów
Szanowni koledzy opisali co się działo w ich 

powiatach i w jakim stanie są powiaty, z których 
posłowali i niby posłują. Mówię „niby”, bo wiado-
mo wszystkim, że dziś parlamentu niema i poseł 
akurat tyle ma siły do pomocy ludności, co umarły 
w ręku. Pisze się takie rzeczy, raczej dla pamięci, 
dla historyi, aby potomni wiedzieli, co ich przod-
kowie przeżyli w tych strasznych czasach, jakich 
ludzie nie mieli, jak ten świat istnieje, i niech Pan 
Bóg zachowa, aby kiedy znowu były.

Sterany wiekiem i klęską wojenną, nie mam 
potemu ani środków, ani czasu, ani sił, abym mógł 
taką objażdżkę rychło uskutecznić, ale w miarę sił 
i czasu kreślę parę słów, co się u nas działo.

Zaczynam od wsi rodzinnej.
Moskale przyszli tutaj d. 11 listopada, 1914 r. 

patrol rosyjska, wjechawszy do zaklętej wioski, 
wstąpiła do szynku na pokrzepienie. Niebawem 
przyszło ich więcej, a wszystko dumne i pełne ani-
muszu i pewne, że Kraków i Wiedeń wpadnie lada 
dzień w ich ręce.

Ludzie tutaj czytani, wiedzieli, co Moskale umią 
co od przeszło 143 lat wyrabiają z polskim narodem, 
tegoż się od nich spodziewali, ale przeszła ta banda 
przecież dość rychło, obrabowawszy tylko ludność 
z tego, co było pod ręką, tj. z kur, gęsi, świni i siana.

Pokazało się, że Kraków im nie posłużył i 15 grud-
nia wracali moskaliska, jak nie pyszni z pod Kra-
kowa ze smutą miną, a przeszło ich tysiące, przez 
Gręboszów, wraz z armatami i  przyborem wojen-
nym. Ludziska w milczeniu patrzyli z domów na te 
łby okryte u kozaków w czapy kudłate, czyli papa-
chy i na te piki wysokie, na które może jeszcze ich 
praojcowie nadziewali w r. 1794 biedną dziatwę na 
Pradze pod Warszawą i wrzucali w domy gorejące.

Jedni zajęli okoliczne wioski, jak Wolę Że-
lichowską, Żelichów, Gręboszów itd., a drudzy 
legli przy olbrzymich wałach nad Wisłą i Dunaj-
cem, w których porobili okopy, i aż do maja tu 
pozostawać mieli.

No i odtąd rozpoczęły się dla nas czasy niewe-
sołe. Jenerał Majmajowski osiadł na plebanii ze 
swym sztabem, kozactwo i sołdaci obsiedli wsie 
niby robactwo świeżego trupa, i kradło, co było pod 
ręką. Ryk armat od 9 z rana do wieczora dawał nam 
znak, że nasze wojska zza Dunajca gruszek w popie-
le nie zasypiają, a już pod Otfinowem najbardziej.

Od świtu do nocy bandy Wołyńców łaziły za fu-
rażem, i co jedni z sianem czy słomą odjechali, to 
nowi, przybywszy, brali, co było. Jak nie mieli fury, 
to wiązali po 2 ogromne porcye i przewiesiwszy je 
na koniu, wypróżniali stodoły. Za 4 cet. Metr. Pła-
cili pół, a rzadko rubla, ale najczęściej brali darmo. 
Rano gdy gospodarz wstał, patrzy…, a tu wrota od 
stodoły otwarte, a w stodole tylko ślady nocnej go-
spodarki moskiewskiej i dziura w zapolu. Żadna 
kłódka, żaden zamek, nie zdał się na nic, bo ta banda 
dała temu radę, żeby nie wiem jak kto, ukrył siano, 
obtulił go np. słomą, to oni go wywąchali i zabrali.

18 grudnia, po południu, zaczęły padać po raz 
pierwszy szrapnele do wsi. Z piwnicy uszedłem 
z dziećmi na błonie, bo się pokazało, że tam bez-
pieczniej. Do wieczora padły 3 kule przed kościół, 
jedna przed plebanią przy Sali; rozbiło w puch 
dom Józefa Barędziaka, Knagi Feliksa, M. Kułagi 
i Macieja Adamczyka. Kul tych padło dosyć wszę-
dy, ale ubiły tylko paru moskali; których oni bar-
dzo sprawnie gdzieś pochowali, a tylko jednego 
pogrzebali na cmentarzu.

Ludzie siedzieli we wsi, czekając ze strachem, 
co będzie dalej, a moskale za nimi. Jenerał ka-
zał z wieży patrzeć swoim, co się dzieje za Wisłą 
i mimo, że ks. Proboszcz Halak dość śmiało temu 
przeczył, siłą weszli na wieżę i telefon tam założyli.

Dzień Bożego Narodzenia smutnośmy obcho-
dzili. W kościele pełno moskali słuchało naszych 
cudownie pięknych kolęd, a armaty na całej linii 
grzmiały straszliwie. Jak ten lud śpiewał kolendy, 
jak patrzył na swych wrogów w kościele obok sie-
bie stojących, łatwo sobie wyobrazić.

U Knagi Łucji szrapnel zabił wtedy troje bydła 
i świnię, a klacz silnie skaleczył.

Nie wypędziło to jeszcze moskali ze wsi, i mu-
siałem się poniewierać w drugiej izdebce na ziemi, 
bo dwóch oficerów wypędziło mię z łóżka. Pano-
wie ci pili „czaj” całe dnie i noce i grali w karty sza-
lenie. Ograniczeni to byli ludzie, a tylko opowia-
dali przesadne historye o potędze Rosyi; którym 
któż uwierzył?

Nie było wtedy ani światła, ani soli, ani cukru, 
i płaciło się drogo te rzeczy za Wisłą gdzie wolno 
było przechodzić po moście pod Borusową.
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Robactwo oblazło sołdatów, którzy zapaliwszy 
na dworze ogień, zdejmowali się do naga i nad 
płomieniem opalali niewinne robactwo, które i do 
nas trafiało. Dowcipny gospodarz pyta bijącego 
wszy sołdata: „czy pan doktorem?” – Niet, a dla 
czego się pan pyta? – A bo je pan przebiera, jako 
niby chore, od zdrowych…

8 stycznia, straszny dzień był dla Gręboszowa. 
Padło doń przeszło 100 szrapneli, które zrujno-
wały kościół, postrącały z fałaty figury i rozbiły 
parę budynków. Moskale rzucili się do rozbiórki 
na opał domów. Padły ofiarą budynki żydowskie, 
płoty i chlewy i na to nie można było nic poradzić. 

A wciąż kładli ludziom w głowy, że przyszli nas 
wybawić z pod „awstryjskiego gnietu”. 12 we wto-
rek, popołudniu, 5 szrapneli uderzyło w mój dom 
i rozbiło go tak, że tylko jedna ściana się jako tako 
trzymała. Ubiło jednego oficera, a dieńszczyk, 
wraz z ścianą wyleciał na księży ogród, przeszło 40 
metrów, żywy wprawdzie, ale niebawem z ran po-
marł. Całe szczęście, żem z rodziną wyszedł rano 
do wsi sąsiedniej; bo jużbym nie żył. W tym dniu 
zabiło Dymona Wojciecha, dom mu rozburzyw-
szy; stajnię Klucza i Gadkowy tenże los spotkał. 

Jedenastego po południu zgorzały stodoły;: 
Józefa Koziary, Macieja Kalafarskiego, J. Me-
nela, J. Barędziaka, J. Adamczyka, W. Stalicy, 
Sucharskiej i Lizaka. Nie trwało to dłużej nad 2 
godziny i było po stodołach z paszą i ze sprzętami 
gospodarskiemi.

W nocy słychać było śpiewy wesołe naszych zu-
chów, co nas pocieszało i podniosło na duchu, że 
się jeszcze P. Bóg nad nami zlituje i moskal na-
szym panem nie będzie.

Nadmieniam, że gdy mój dom runął, rzucili się 
sołdaci i rozdrapali wszystko, począwszy od mej 
kochanej biblioteki, aż do bochenka chleba, że na 
wieczór uprosiłem sąsiada, by pożywił moje dzieci.

Po takim poczęstunku odeszli ze wsi moskale, 
ale i ludność prawie wszystka wyszła do sąsied-
nich wiosek, bo nie sposób było dalej mieszkać. 
Wieś opustoszała, smutny widok przedstawiała, 
i w wieczór nie ujrzałeś jednego światełka w oknie, 
które było ogołocone z szyb, a nawet z ram.

Gdym nazajutrz przybył na swoje domostwo, 
powitały mię tylko gołębie i kot leżący na progu. 
Nie miał on od dawna we mnie wielkiego zwo-
lennika, ale że tak wiernie strzegł chaty, w tak 
krytycznej chwili, miałem o nim lepsze wyobra-
żenie. Najwięcej wycierpieli chorzy, gdy trzeba 
było z chat uchodzić i dzieci. Prosili ludzie P. Boga 
i mówili: A niech się wszystko straci, bylę tylko tę 
szarańczę pomsta gdzie wyniosła.

Nie jestem zabobonny, ale w dniu, kiedy się 
miał kościół palić, podczas mszy św. zgasły dwie 
świece na ołtarzu, a pierwej pająk kryształowy ur-
wał się z powroza i rozbił na kawałki.

28 odwiedziłem Dąbrowę, gdzie moskale go-
spodarzyli. Straszny widok. W domach, oknem 
wyzierały łby końskie, gnoju po uszy wszędy, 
rzadko gdzie żywego ducha, a sołdaci sprzeda-
wali kobietom cukier, tytoń itp. Dyrektor Kasy 
Zaliczkowej, poczciwy Zakrzewski, siedział w bu-
dynku lasowym, w małej ciupce, a w innych ubi-
kacjach pełno sołdatów, a między nimi starszy 
oficer, jakiś książę gruziński. 

Stacya w Oleśnie oblężona od burych płaszczy-
ków, a w koło, góry owsa i innego prowiantu. Po-
czciwy „samowarek” ani się spodziewał, kto nim 
będzie jeździł, a wiózł niezliczoną ilość materiału 
wojennego i oddał moskalom nieocenione usługi.

7 lutego przyszła wieść złowroga, że w Siedli-
szowicach sołdat zastrzelił wójta i członka Rady 
powiatowej, Józefa Lisa, za to, że mu nie dawał 
rozbierać stodoły. Dotąd i myśmy bronili domy 
przed rozbiórką, teraz my dużo sfolgowali, aby nas 
nie spotkał los biednego Lisa, którego wczas rano 
pochowaliśmy z wielkim żalem. To samo zrobili 
i w Ujściu Jez. Deszczowi St. niemowie.

Z ludzi zostła tylko cień, wszystko drżało i cze-
kało tylko śmierci, a wokoło co chwila wybuchały 
pożary domów. Człek tak zobojętniał, że stał się 
zupełnie nieczuły na tyle nieszczęścia.

13 lutego rzucili się Rosyanie na rozbity dom 
gminny, który gminę kosztował do jakich 5000 K 
i za 3 dni już było po domu. Zrąbali ławy szkolne 
i na rozbitą szkołę też poczęli patrzeć pożądliwie, 
14 przyszło do domu, w którym mieszkałem, 2 ofi-
cerów i 2 sołdatów z bronią i pytają: „tyś wojt?” – 
Ja odpowiedziałem… „Ty pajdiosz do pałkownika, 
bo wy tu majecie tielefon”. A widział alfę do śmie-
tany i zdawało się im, że to: „tielefon”. Ja już leża-
łem, bo było sporo w noc, więc mnie pytali, czym 
chory. Tak, odpowiedziałem. A na co? Na tyfus. 
Uciekli jak zmyci i wzięli podwójciego, do Lubier-
ka, pytając, kto ma telefon, bo gdzie tylko armaty 
ustawią, to „awstryjec” zaraz w nie bije.

Dotąd w parafii legło 8 ludzi, których grzebano 
wczas rano bez dzwonów. 

2 marca kościół się zapalił. Ks. wikary Super-
son wyrąbał palące się belki, zdjął dzwonek, sy-
gnaturę i pożar zdołaliśmy ugasić. 5-go zabiła 
kula: kowalkę z Siedliszowic, Danecką, która stała 
pod św. Anną.

Gdyśmy widzieli, że moskale nie żartują, ale 
rozbierają domy, poszliśmy do komendy w Żeli-
chowie, wraz z ks. prob. Halakiem, prosząc, aby 
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dali spokój. Odpowiedział ataman kozacki, że soł-
daci surowo jeść nie będą, a że tu lasów blisko nie 
ma, to muszą brać z budynków, zwłaszcza z nieza-
mieszkałych i rozbitych. Oświadczyłem, że jeżeli 
tak, to niech biorą płoty do reszty i chlewy, zaczy-
nając od mojego… Prosiliśmy o wartę, aby nas nie 
rabowali. Dano 3 sołdatów, którzy 3 dni dobrze 
pilnowali, ale, że to było za dobrze, zabrano ich, 
a przyszli inni, którzy patrzali na wszystko przez 
szpary i tyle było pożytku.

Gdy przyszła wieść, że Przemyśl padł, ludzie pła-
kali z żalu, a moskali przybyło na 2 metry. Chełpili 
się i odprawiali modły, bo popów było co prawie.

Na cmentarzu legło kilku sołdatów. Na każdym 
pogrzebie był pop. Zdarzyło się, że gdy podczas 
modłów nad poległym pop poruczał „Hospodo-
wi” duszę wiernego raba (sługi), który za „caria, 
za miru i za otczastwo” duszę położył, to jedna 
kobieta w głos się odezwała: „i za kurku”. 17 III 
zgorzały plebańskie stodoły i domy, wraz z stodo-
łami: Michała Kuzięby, W. Karasia, A. Wielgusa, 
H. Kucięby, Sokółki, Barędziaka i Nowaka stodo-
ła. Zawezwał mię pałkownik znowu do Lubierka, 
bo okopy ich, we wsi będące, ludzie zasypali: „Jak 
do zawtra, okopy nie będą naprawione, to ty paj-
diosz w komorę i te haziaje” (gospodarze).

Aeroplany nasze krążyły nad wsią, a my mówi-
li: żeby nam choć kartkę z jaką pociechą rzucili, 
ale tego nie było. Moskale strzelali do nich i z ar-
mat i z karabinów, ale dzięki Bogu, bez skutku.

Gdy przyszedł czas siewu, musieliśmy brać kart-
ki od ich starszyzny, aby nam sołdaci koni, wozów 
i zboża nie brali, bo gdzie indziej tak się działo. Pro-
ści sołdaci, lubili bardzo dzieci małe i nie gniewali 
się, gdy te wołali na nich: „burki moskale”. Dbali tyl-
ko, aby się najeść i napić czaju do woli, a przyznać 
trzeba, że mieli prawdziwie wilcze apetyty. To nie 
nasz gatunek ludzi to obżartuchy nie do uwierzenia.

24 III zginęła żona Stokłosy – młoda kobieta.
Nadszedł Boży maj, a tu na pozycyi wciąż jedna-

ko. Nareszcie zmiłował się P. Bóg i Matka Boża, Kró-
lowa Polski. 2-go z soboty na niedzielę, o 11 w nocy, 
srogi jęk armat pobudził nas, i zmusił do ucieczki, 
bo się działo nad Dunajcem i Wisłą coś nadzwyczaj-
nego. Juścić my nie wiedzieli co, aleśmy czuli, że to 
nasze wiarusy idą, aby nas od moskali wyrwać.

Wyszedłem z rodziną ku Hubenicom. Armat-
nie kule towarzyszyły nam aż ku lasowi, a kara-
binowe, tu i ówdzie bzdycząc, zmuszały nas do 
przyspieszenia kroków. Łuny wokoło oświecały 
okolicę; słowicy musieli zamilknąć, a pękające gra-
naty przedstawiały widok przerażająco wspaniały. 
3 maja spłonęły w Gręboszowie domy i zabudowa-
nia: Grabca Michała, Moryla Antoniego, Dymona, 

Mazura, Nowak Antoniny, Klucza, Wojtowiczki, 
Lizaka, Stoksy, Kajnera, Zarzyckiego Ignacego, 
Tomasika, Szabli Zofii, Kucięby Wojciecha, Knagi 
Anny, Kramarskiego, Misterni, Kalafarskiego To-
masza, Jonas Agnieszki i Wojciecha, Smula Józefa, 
Kołodzieja, Szabli Andrzeja, Kalafarskiego Wojcie-
cha, Podsiadłego, Szabli Jakuba, Cabaja Włady-
sława, Knagi Feliksa, Gały Franciszka, Adamczyka 
M. dom i stajnia, Kułagi dom, Kowalskiego dom, 
Kamysza dom i stodoła, Jana Zarzyckiego całe go-
spodarstwo, Raczowski dom, Łysika stodoła, Ro-
chanka stodoła, Janasa z Dołka stodoła, Zawiślaka 
stodoła, Stanisława Dzięciołowskiego szkolna i or-
ganisty stodoły oraz wieża z kościołem.

We wsi wtedy było zaledwie paru ludzi w piw-
nicach.

Wieś, co prawda poszła, ale nasi przyszli i bo-
rykali się z wrogiem mężnie, a pola nasze pokryły 
trupy moskali gęsto. Nie pomogły im „dekunki”, 
których wokoło wsi sporo nakopali.

W polu pod granicą pochowałem ich 14. 8 maja 
wkroczyły nasze dzielne wojska, które powitałem 
z radością w Hubenicach.

Po drogach walało się mnóstwo naboi karabi-
nowych i różnych rupieci żołnierskich, a nawet 
i broni. Na ogół bowiem sołdaci mieli wstręt do 
wojny i wielu prosiło, „Hospoda”, aby „awstryjec” 
przyszedł i zabrał ich „w plen”.

Uciekało to bractwo cudownie, a ludność z ra-
dością witała kochane wojsko, którego tyle czasy 
nie widziało, a o którem moskale mówili, że to: 
„wsio pobite i w plen reszta poszło”.

Ludność wróciła do swych pieleszy, a nieba-
wem z żandarmeryą, przyszły wozy z prowiantem 
i nadzieja wstąpiła w serca wszystkim.

C. k. Starostwo, nadsyłało to słoniny, to mąki, 
to kukurydzy, to krup i ludność powoli przychodzi 
do siebie. Niebawem wieść o odebraniu Przemy-
śla rozradowała nas, a to, co teraz wojska sprzy-
mierzone robią z twierdzami rosyjskiemi, to nas 
w podziw wprawia, bo flisując wedle nich, nie my-
śleliśmy, że to się tak prędko stanie.

Pan starosta Heindrich na pierwsze potrzeby 
dał na parafię tutejszą 3000 K. a o resztę kołata.

Mamy w Panu Bogu nadzieję i w c.k. Rządzie, 
że nam przyjdzie z wydatną pomocą, lud się tuli, 
gdzie może, u sąsiadów, a ma ufność w tej Kró-
lowej Polski i w naszych walecznych wojskach, że 
moskal już tu nie będzie gospodarzył.

Koni i ludzi do roboty brak, urodzaje średnie, 
zimowe dobre, wiosenne liche. Ziemniaki znaczą 
boby, i owsy marne.

C.d.n.  Jakób Bojko
„Piast” 1915, nr 37.



GAZETA GRĘBOSZOWSKAGAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 26 -

SPORT WYNIKI I TABELE ROZGRYWEK KLASY A i B

Tabela klasy „B”

L.p. Nazwa M. Pkt. Bramki

1. FC Pawęzów 10 27 34:13

2. Radłovia 9 25 14: 7

3. Wisła Borusowa 10 21 40:15

4. Polonia Kłyż 10 18 29:18

5. DTS Dąbrowa T. 10 16 33:25

6. Spartakus 10 15 36:20

7. LZS Wójcina 9 15 32:19

8. LKS Ilkowice 10 15 24:19

9. Wolania Wola Żel. 10 13 28:29

10. Dunajec Ujście Jez. 10 12 24:28

11. LKS Smęgorzów 10 9 22:29

12. Powiśle Bolesław 10 9 19:39

13. Błękitni Siedliszowice 10 6 18:68

14. Kłos Słupiec 10 1 3:47

Wyniki rozgrywek klasy „A”

Nr. 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

1 11.08.2019 Strażak Karsy Iskra Dąbrówki B. 1:0

2 15.08.2019 Dunajec Konary Strażak Karsy 2:1

3 17.08.2019 Strażak Karsy LZS Brzezówka 0:3

4 24.08.2019 LUKS Wola Radł. Strażak Karsy 1:1

5 01.09.2019 Strażak Karsy LKS Wietrzychowice 3:0

6 08.09.2019 Strażak Karsy LKS Szarwark 3:2

7 15.09.2019 Strażak Karsy Ava Grądy 0:1

8 22.09.2019 Strażak Karsy Orzeł Miechowice M. 2:5

9 29.09.2019 Olimpia Biskupice R. Strażak Karsy 0:4

10 05.10.2019 Strażak Karsy LKS Nowa Jastrząbka 5:0

11 13.10.2019 Łukovia Strażak Karsy 2:1

12 20.10.2019 Strażak Karsy LZS Mędrzechów 5-0

Wyniki rozgrywek klasy „B”

Nr. 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

1 11.08.2019
Wolania Wola Żelichowska
Spartakus Radgoszcz
DTS Dąbrowa Tarn.

LKS Smęgorzów
Dunajec Ujście Jez.
Wisła Borusowa

0:5
1:3
1:2

2 18.08.2019
Dunajec Ujście Jezuickie
LKS Smęgorzów
LZS Wójcina 

Powiśle Bolesław
Wisła Borusowa
Wolania Wola Żel.

5:2
0:3
3:5

3 25.08.2019
Wolania Wola Żel.
Wisła Borusowa
Polonia Kłyż

Błękitni Siedliszowice
LZS Wójcina
Dunajec Ujście Jez.

7:1
6:2
4:2

4 1.09.2019
Dunajec Ujście Jez.
Wolania Wola Żel.

FC Pawęzów 
Wisła Borusowa

3:4
0:0

5 08.09.2019
Wisła Borusowa
Spartakus Radgoszcz
Dunajec Ujście Jez.

Błękitni Siedliszowice
Wolania Wola Żelich.
Radłovia II

13:3
4:0
0:6

6 15.09.2019
Wolania Wola Żelichowska
Dunajec Ujście Jez.
Wisła Borusowa 

Powiśle Bolesław
Kłos Słupiec
Spartakus Radgoszcz

5:1
2:0
4:2

7 22.09.2019
Powiśle Bolesław 
Polonia Kłyż 
LKS Ilkowice

Wisła Borusowa 
Wolania Wola Żel.
Dunajec Ujście Jez.

1:8
4:0
5:0

8 29.09.2019
Wolania Wola Żel.
Wisła Borusowa
Dunajec Ujście Jez.

FC Pawęzów 
Polonia Kłyż 
Błękitni Siedliszowice

2:3
1:1
6:0

9

05.10.2019

06.10.2019

06.10.2019

FC Pawęzów
Radłovia II
Dunajec Ujście Jez.

Wisła Borusowa
Wolania Wola Żel.
DTS Dąbrowa Tarn.

4:2
7:2
6:0

10 13.10.2019
LKS Smęgorzów
Wolania Wola Żelich.
Wisła Borusowa

Dunajec Ujście Jez.
Kłos Słupiec
Radłovia II

3:1
7:1
1:1

Tabela klasy „A”

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1. Luks Wola Radł. 11 25 24:16

2. LZS Brzezówka 11 24 22:7

3. LZS Luszowice 11 24 39: 28

4. Victoria Szarwark 11 23 33:11

5. Dunajec Konary 11 22 33:15

6. Ava Grądy 11 19 24:23

7. Iskra Dąbrówki B. 11 16 25:17

8. Strażak Karsy 11 16 21:16

9. Luks Zalipie 11 16 27:23

10. Orzeł Miechowice M. 11 16 24:26

11. LKS Wietrzychowice 11 15 26:24

12. Łukovia 11 15 17:18

13. Łęgovia 11 14 23:21

14. LKS Nowa Jastrząbka 11 6 14:27

15. Olimpia Biskupice R. 11 1 4:40

16. LZS Mędrzechów 11 0 7:49
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MAŁOPOLSKA CUP 2019 SPORT
Futbol rozpala zmysły. I u tych dorosłych i u milusiń-

skich.  Środa, 17 lipca br. upłynęła na gminnym kompleksie 
sportowym Orlik pod znakiem piłki nożnej.  Przy sprzyjają-
cej aurze młodzi  adepci przystąpili do gminnych eliminacji 
w ramach turnieju pn. „Małopolska Cup 2019”, organizowa-
nego przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. 

Do turnieju w ramach rywalizacji przystąpiły trzy druży-
ny tj.: „Hakerzy”, „Nadwiślańskie Orły” oraz „Krasnoludki”.  
Mecze zostały rozegrane systemem 2x15 minut w kolejności 
ustalonej podczas losowania. 

Wyniki: 
Nadwiślańskie Orły – Krasnoludki 7:2 (4:0)
Hakerzy – Krasnoludki 2:6 (1:3)
Hakerzy – Nadwiślańskie Orły 3:13 (2:8)
Gminę Gręboszów w eliminacjach powiatowych będzie 

reprezentowała drużyna Nadwiślańskich Orłów, która oka-
zała się bezkonkurencyjna wygrywając wszystkie mecze 
w turnieju gminnym.

Tabela:
I miejsce: Nadwiślańskie Orły
II miejsce: Krasnoludki
III miejsce: Hakerzy
W zawodach łącznie wzięło udział 23 zawodników. Każdy 

z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz został na-
grodzony piłką nożną ufundowaną przez wójta gminy Grę-
boszów – Krzysztofa Gila. Zwycięska ekipa „ Nadwiślańskich 
Orłów” dodatkowo została nagrodzona pucharem w geście 
triumfu. Nagrody wręczyli: radny Rady Powiatu Dąbrow-
skiego – Andrzej Giza, przewodniczący Rady Gminy Grę-
boszów – Marek Mosio oraz sekretarz gminy Gręboszów – 
Zdzisław Kogut. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek 
czuwał Wiesław Lizak, dyrektor GCKiCzw Gręboszowie.

Karol Mikos




